
1 FOU 67 / Consell de Govern de 15 de juliol de 2010 / Organització i Recursos

Acord de 15 de juliol de 2010 pel qual s’aprova la modificació de la delegació 
de competències del Consell de Govern en la Comissió Delegada de Docència

El Consell de Govern, en la sessió ordinària del 30 d’abril de 2004, va acordar dotar les comissions 
delegades de facultats decisòries en distintes matèries de la vida universitària i delegar-los, per tant, diver-
ses competències, d’acord amb l’article 13 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i el procediment administratiu comú i els principis d’eficàcia i desconcentració 
previstos al seu article 3, amb l’objectiu de permetre agilitar-ne el funcionament.

Transcorreguts gairebé quatre anys, s’ha considerat necessari revisar les competències delegades i, per 
tant, es proposa al Consell de Govern deixar sense efecte l’anterior acord i delegar en les comissions dele-
gades les competències següents:

Comissió d’ordenaCió aCadèmiCa i CientífiCa

Fixar nombre d’alumnes d’entrada als ensenyaments. –

Fer modificacions en les memòries d’estructures de recerca, sempre que no tinguin efectes econò- –
mics.

Fer modificacions en els convenis amb centres adscrits, sempre que no tinguin efectes econò- –
mics.

Fer modificacions en els convenis amb instituts de recerca adscrits, sempre que no tinguin efectes  –
econòmics.

Fer modificacions en els plans d’estudis, sempre que no tinguin efectes econòmics. –

Aprovar el POA. –

Ordenar en l’àmbit acadèmic els títols propis de postgrau. –

Comissió de doCènCia

Aprovar l’oferta del currículum nuclear.  –

Aprovar i reconèixer l’oferta de crèdits lliures. –

Convocar i resoldre les convocatòries d’ajuts a la innovació docent. –

Aprovar i resoldre les convocatòries d’ajuts de mobilitat. –

Establir les competències per tal d’assegurar la qualitat en la docència. –

Comissió d’investigaCió i transferènCia

Convocar i resoldre ajuts a la recerca. –

Gestionar la protecció de la propietat intel·lectual. –

Convocar i resoldre ajuts a la innovació i la transferència. –

Aprovar els procediments derivats de les certificacions ISO. –

Comissió de reCursos eConòmiCs i materials

Convocar i resoldre el cofinançament d’equipament docent i de RAM. –

Aprovar l’aplicació anual del PREI. –

Comissió de Recursos Humans

Gestionar la plantilla de personal acadèmic.  –

Gestionar les places de personal investigador i de becaris de recerca. –

Gestionar les places de personal de suport a la recerca. –

Gestionar el pacte de dedicació. –

Gestionar el catàleg i la relació de llocs de treball del PAS. –

Gestionar les fitxes i competències dels llocs de treball del PAS. –

Comissió d’estudiants i Comunitat universitària

Aprovar el programa de la Universitat d’Estiu. –

Convocar i resoldre les beques de col·laboració de la URV. –

Aprovar la convocatòria d’ajuts URV Solidària. –

Aprovar la proposta de distribució i la d’assignació de beques de col·laboració en departaments. –


